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RESUMO 

 
O milho destaca-se como a principal planta a ser utilizada para a fabricação de silagem. Porém, estudos tem 
mostrado que a adição de biomassa de soja, apresentam potencial de elevar o rendimento e melhorar a 
qualidade da silagem de milho. Porém, quando em excesso, a adição de biomassa de soja pode comprometer 
a sua qualidade, sendo necessário identificar a teor adequado de soja e ser inserido. O objetivo do estudo foi 
avaliar o pH e o teor de proteína de silagem de milho, contendo diferentes porcentagens de biomassa de soja. 
O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Os tratamentos foram compostos por 
adição de porcentagens de biomassa verde de soja na ensilagem de milho (0, 10, 20, 30 e 40%). Utilizou-se 
plantas de milho do híbrido P30F53 e da cultivar de soja TMG7062. A silagem foi feita no ponto de silagem 
do milho, sendo que a soja se encontrava em estádio fenológico R7. Montou-se microsilos com 3 kg de 
biomassa verde (milho+soja). Após 60 dias de fermentação avaliou-se o pH e a proteína bruta da silagem. O 
pH da silagem não foi influenciado pelas porcentagens de biomassa de soja adicionados a silagem de milho, 
apresentando valores médios de 4,49. Quanto a proteína bruta, observou-se efeito dos tratamentos, sendo o 
modelo quadrático que melhor representa o sistema, apresentando ponto de máxima eficiência (12,56% de 
proteína) ao ser utilizado 39,17% de biomassa de soja. Contatou-se aumento de 67,24% do teor de proteína 
bruta, ao ser utilizado 39,17% de biomassa de soja. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Glycine max; Produção animal; Zea mays. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A alimentação animal é cada vez mais discutida no meio produtivo e científico 

(JOBIM et al., 2010). Segundo os mesmos pesquisadores, estudos visando a utilização de 
tecnologias que permitam aliar eficiência e economia na produção animal, são 
imprescindíveis. Já Belel et al. (2014) destacam que a melhoria da produção de forragem 
apresenta grande relevância para a produção animal, sendo um fator fundamental nos 
sistemas de produção atuais. Também Stella et al. (2016), expõem que a utilização de 
silagens conservadas é uma opção bem difundida no Brasil, principalmente em períodos 
de carência de forragens verdes.  

Para o processo de ensilagem, o milho destaca-se como a principal gramínea a ser 
utilizada, pois apresenta elevado acúmulo de massa seca por área, quantidades suficientes 
de açúcares para produção de ácido lático, boa fermentação, proporcionando um alimento 
com aproximadamente 7,7% de proteína bruta (GOES; SILVA; SOUZA, 2013).  

Apesar destas vantagens com a utilização de plantas de milho para ensilagem, 
estudos tem mostrado que a adição de biomassa de leguminosas, entre elas biomassa de 
soja, apresentam potencial de elevar o rendimento (BAGHDADI et al., 2016) e melhorar a 
qualidade da silagem de milho (BATISTA et al., 2019).  
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Entretanto, ao ensilar leguminosas pode-se ocorrer alterações nas características 
bromatológicas da silagem, os quais podem afetar negativamente a fermentação da 
silagem, e seu nível de inclusão/participação em silagens compostas devem ser 
criteriosamente avaliadas, para evitar efeito negativo na qualidade da silagem (GHIZZI et 
al., 2017). Sendo assim, estudos avaliando a proporção ideal de biomassa de milho e 
leguminosas a ser ensilada, tornam-se necessários. 

Sendo assim, com base nesta contextualização, o estudo tem por objetivo avaliar o 
pH e o teor de proteína de silagem de milho, contendo diferentes porcentagens de biomassa 
de soja, a fim de inferir se as frações de biomassa da leguminosa interfere sobre estes 
componentes. 

  
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O estudo foi conduzido na Unidade de Ensino de Pesquisa (UNEP) e no Laboratório 

de Bromatologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Dois 
Vizinhos - Brasil, situada a 25º 42’ 52’’ latitude S e 53º 03’ 94’’ longitude W. A área de 
condução das culturas possui sistema de plantio direto consolidado, apresenta altitude 
média de 510 metros com clima Cfa (ALVARES et al., 2013) e solo classificado como 
Nitossolo Vermelho Distroférrico (BHERING et al., 2009). 

O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro 
repetições. Os tratamentos foram compostos por adição de porcentagens de biomassa 
verde de soja na ensilagem de biomassa de milho (0, 10, 20, 30 e 40%). Para isso, 
conduziu-se uma lavoura comercial com o híbrido de milho P30F53 e considerou-se como 
ponto de ensilagem (grãos em estádio de maturidade ½ leitoso ½ farináceo). 

Para a cultura da soja, preconizou-se a utilização de plantas de soja em estádio 
fenológico R7, pois segundo Leonel et al. (2008), a colheita da soja para ensilagem deve 
ser realizada no estádio R7 para obter uma silagem com maiores teores de proteína bruta. 
Logo, ao observar o ponto de silagem para o milho, identificou-se uma lavoura de soja nas 
dependências da universidade, na qual as plantas encontravam-se em estádio R7. Esta 
lavoura havia sido conduzida com a cultivar TMG7062IntactRR2Pro.  

No ponto de silagem do milho, as plantas de milho e de soja foram coletadas 
cotando-as 25 cm acima do nível do solo. Na sequência, os materiais foram triturados 
separadamente, com tamanho médio de partícula de 1 cm, com auxílio de uma ensiladeira, 
acoplada a um trator. Foram preparados 3 Kg de forragem (biomassa verde de milho + 
fração de biomassa verde de soja), sendo a amostra homogeneizada e inserida 
compactamente em canos de PVC (microsilos) de 100 mm de diâmetro e 500 mm de 
comprimento. Os microsilos foram vedados com tampa de PVC e ficaram armazenados por 
60 dias para fermentação do material. Após este período os microsilos foram abertos e 
realizou-se a avaliação do pH, segundo a metodologia descrita por Silva, Queiroz (2002). 

Desta amostra, 300 g de silagem foram adicionados em sacos de papel, os quais 
foram levados a estufa a 65 °C e com circulação de ar forçada, para secagem. Em seguida, 
as amostras secas foram trituras em moinho de facas tipo Willey, com tamanho de partícula 
de 1 mm e o material levado ao Laboratório de Bromatologia da UTFPR, para avaliação.   

Foi determinada a proteína bruta da silagem (PB) (g Kg-1 de silagem), através da 
quantificação do nitrogênio (N) presente nas amostras, sendo o N total determinado em 
destilador de arraste de vapor, conforme metodologia de Tedesco et al. (1995).  

As demais variáveis foram submetidas à análise de variância (ANOVA) (p<0.05) e 
havendo efeito significativo aplicou-se análise de regressão linear e quadrática, sendo que 
quando ambas foram significativas optou-se por aquela que apresentava maior R². A 
análise de dados foi realizada com o software Sisvar (FERREIRA, 2008). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O pH da silagem não foi influenciado pelas porcentagens de biomassa de soja 

adicionados a silagem de milho, apresentando valores médios de 4,49 (Figura 1a). Segundo 
Neves e Gai (2017), os valores de pH encontrados no presente estudo, caracterizam uma 
silagem de boa qualidade e são semelhantes aos observados em seus estudos com 
silagem apenas de milho, e também semelhante ao observados por Stella et al. (2016); 
Batista et al. (2019) em silagens compostas (milho + soja). Neste contexto, supõem-se que 
a adição de biomassa de soja, na quantidade de até 40%, não afeta a fermentação 
microbiana da biomassa ensilada, resultando em silagem com valores de pH semelhante a 
silagem proveniente somente da cultura do milho. 

 

 
Figura 1: pH (A) e proteína bruta da silagem (B) (%) da silagem de milho com adição de teores de 

biomassa de soja. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Quanto a proteína bruta, observou-se efeito dos tratamentos avaliados sobre a 

porcentagem de proteína bruta da silagem, sendo o modelo quadrático é o que melhor 
representa o sistema, sendo observado ponto de máxima eficiência (12,56% de PB) ao ser 
utilizado 39,17% de biomassa de soja (Figura 1b). Considerando que o valor de PB foi de 
7,51% para a silagem composta apenas de biomassa de milho, percebe-se elevação de 
67,24% do teor de proteína bruta, ao ser utilizado 39,17% de biomassa de soja.  

Estes resultados corroboram com outros estudos avaliando diferentes frações de 
biomassa ensiladas (STELLA et al., 2016) e cultivo em consórcio destas culturas (BATISTA 
et al., 2019). Segundo Stella et al. (2016), do ponto de vista de composição química, a 
biomassa ensilada poderia ser composta de até 50% de planta de soja, trazendo melhorias 
ao produto final. Relacionando os estudos encontrados na literatura com o os resultados do 
presente estudo, observa-se que a adição de biomassa de soja a ensilagem de milho, 
apresenta capacidade de elevar o teor de proteína bruta da silagem. 

  
4. CONCLUSÕES  

 
A adição de biomassa de soja a ensilagem de milho não altera o pH da silagem, mas 

promove incremento de proteína bruta (7,51% para 12,56%), com a utilização de até 
39,17% de biomassa de soja.  
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